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  2021يناير/كانون الثاني  06

 

 و/أو الوصي، ولي األمرعزيزي 

 

خطة تحسين السالمة البيئية التي أطلقتها  في (، والذي كان التزاًما رئيسيًا EACتطلق المنطقة التعليمية في فيالدلفيا مجلسًا استشاريًا للبيئة )

جميع مناطق مدينتنا،   بتمثيل واقوموي  EAC المجلس االستشاري للبيئة أعضاء. من المهم أن يعكس نصرمفي العام الم  التعليمية المنطقة

أولياء أمور هذين وسوف يعمل أحد هذا . منطقة مجلسلتمثيل كل طالب المنطقة التعليمية لمور األاثنين من أولياء ولهذا فإننا نبحث عن 

الثاني كبديل. بمجرد استالم الطلبات،   ولي األمر وسوف يعمل، مجلس من كل منطقة EACالمجلس االستشاري للبيئة كعضو رئيسي في 

وممثال   اثنين من مدراء المدارس يضم المجلس أيضاوف اليانصيب. وسقرعة يتم اختيار اآلباء من قبل منطقة المجلس بواسطة وف س

 يتم اختياره من خالل عملية منفصلة. وف واحدا من تحالف مدارس فيالدلفيا الصحية الذي س

 

نا  لدي خططحول الحول تقدمنا و حوارهو إشراك ممثلين من جميع أنحاء مدينتنا في ال EACإلى المجلس االستشاري للبيئة الغرض من إن 

(  OEMS)  التعليمية منطقةبالفي مدارسنا. وسوف يقدم مكتب إدارة البيئة والخدمات صاص لمعالجة الظروف البيئية مثل األسبستوس والر

كما    إلى تعليقات األعضاء لدراستها، كذلك ، ويستمعEACالمجلس االستشاري للبيئة إلى )كل ثالثة أشهر( سنوية  المستجدات بصورة ربع

 في مجتمعاتهم.  مدافعين مطلعين وعلى علم بهذا العمليجيب على األسئلة التي قد تكون لديهم حتى يتسنى لهم أن يكونوا 

 

 :اليانصيبقرعة بعض المعلومات المهمة التي يجب أخذها في االعتبار قبل اتخاذ قرار الدخول إلى  مإليك

كذلك العمل من أجل السالمة البيئية وكنت اهتمام حقيقي بهذا اليانصيب إذا كان لديك  في قرعة المعايير: نطلب منك أن تدخل •

 .األقلعلى  (2سنتين )على استعداد لاللتزام بهذا المنصب لمدة 

. ومن المقرر مبدئياً عقد  2023إلى يناير/كانون الثاني  2021(، ويدوران من يناير/كانون الثاني 2االلتزام بالوقت: سنتان ) •

تعقد اجتماعات  وف من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة مساًء. وس 2021يناير/كانون الثاني  26االجتماع األولي في 

قد تتوفر االجتماعات الشخصية  . Zoom  زووم عن طريقتقريبًا كل ثالثة أشهر مرة واحدة  EACالمجلس االستشاري للبيئة 

 .عن المدينة ةالصادر  COVID ات كوفيد توجيهعلى بناًء على مدى توفر المساحة و

تقديم الطلبات  أن يتم اليانصيب. ومن المقرر  قرعة ليتم إدخاله في  تعبئة نموذج جوجلاإلفادات: يرجى  ارسالتوقيت االختيار و •

 .2021يناير/كانون الثاني  15الساعة الخامسة مساًء يوم الجمعة  بحلول

 

  لمعرفة المزيد حول ما تقوم به المقاطعة لتحسين السالمة البيئية، يرجى زيارة موقعنا على الويب على العنوان

www.philasd.org/healthyschools ة، فيُرجى إرسال بريد إلكتروني إلىأي أسئلة أو مخاوف إضافي م. إذا كانت لديك  

environmental@philasd.org  . 

 

 

 مع خالص التقدير،

 

 
William R. Hite, Jr. Ed.D. 
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